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Familjen ställer upp och backar Frida. Mamma var där och 
hjälpte till, sonen var på gott humör och Fridas man fick 
jag också träffa.

Den 31 oktober öppnades dörrarna till nya, fräscha lokaler. Högt i 
tak, nytt och vitt, superhygieniskt. Alla bord med utsug. Toaletten 
är rena slottsgemaket. Gott om plats för allt gott… för här fanns 
det vackra folket för att hälsa Frida och hennes medarbetare väl-

komna upp ur underjorden. 

Det känns unDerbart att efter 17 år som nageltjej och nio år som salongsä-
gare till Fridas i Hötorget äntligen få en stor och luftig lokal att anpassa efter 
vår bransch, men gud jag letade i två år innan jag hittade rätt adress, rätt storlek,  
rätt hyra osv. Alla tjejerna är jätteglada att få se väder och dagsljus och att få 
bättre och större personalutrymmen. Gunilla är den som hängt med mig längst 
så det var nog lika kul för henne som för mig att få flytta. Det bästa med flyt-
ten är att få utvecklas ännu ett steg, få en nystart och göra saker ännu bättre 
både för oss själva och för våra kunder. Att känna att vår lokal matchar den 
service och kvalité som vi vill stå för. Vi kan nu även nätverka mer och ha lite 
mingel o infokvällar för våra stamkunder om andra företag av intresse inom 
skönhet, hälsa o mode.

Det genuina hos, oss är nog att kunden är i fokus. Vi gör vårt yttersta för 

Fridas har flyttat 
till nya lokaler!
nya adressen är: 
grev turegatan 25 
i stockholm. 
telefonnumret är 
detsamma 
08-22 55 10

Frida ovan jord
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att alltid vara i tid, det känns viktigt. Lika 
viktigt är att kunden ska vara nöjd även om 
det innebär att göra om allt och att alla tje-
jerna på salongen ska hålla likvärdig standard 
på naglarna. Alla nya medarbetare hos oss gör 
en praktikperiod innan de tar fullt pris. Vi är, 
till vår glädje, helt oberoende av drop-in kun-
der och kan koncentrera oss på våra fantastiska 
stammisar och tidsbokningar istället.
'
Vi heter FriDa, Gunilla, Vivi, Jeanette, Jessica, 
Nahrin och Helena. De två sistnämnda är hudte-
rapeuter och delar ett rum så dom jobbar varsin 
halvtid med hud- och fotvård. Nahrin kör dubbelt 
och jobbar även med naglar, som vi förstnämnda 
fem tjejer. 

Vi letar efter en eller två nageltjejer då två här på 
salongen är gravida. Det är jätteviktigt för oss att 
det är tjejer som verkligen tycker att naglar är roligt 
och som är hungriga på att bli duktiga, vill lära sig 
mer och som passar ihop med oss andra. Det kostar 
lite mer att sitta hos oss, å andra sidan tar vi mer 
betalt och det är ju inga större problem att få ihop en 
kundkrets.

Fridas hälsar gamla och nya kunder varmt välkomna!


